
Держава доплачуватиме селя-
нам за реалізацію великова-

гової худоби на м’ясопереробні 
підприємства. Про це йдеться 
у Постанові Кабінету Міністрів 
№986 від 26 вересня 2012 року 

«Про внесення змін до порядку ви-
користання сум податку на додану 
вартість, сплачених переробними 
підприємствами до спеціального 
фонду державного бюджету».

2 листопада текст Постанови 
надруковано в «Офіційному ві-
снику України». Відтак господарі 
вже можуть розраховувати на під-
тримку. 

Доплачувати будуть фізичним 
особам за проданий на забій мо-
лодняк великої рогатої худоби за 
умови його вирощування в гос-
подарствах не менш як три місяці 
до моменту продажу на забій. Зо-
крема, дотація надаватиметься у 
розмірі 2,5 грн. за кілограм ВРХ 
вагою від 330 кг, 1,50 грн. – за кіло-
грам свинини вагою 100-120 кг та 
1 грн. - за кілограм свинини вагою 
120-150 кг.
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Події

70%
стільки опитаних українців до 
30 років, переважно студентів, 
вважають, що будуть 
працювати за отриманою 
професією. Дослідження 
проводив Міжнародний 
кадровий портал hh.ua.

У 2013 році фермери посадять 
на 20% овочів менше
 У наступному році сільгоспвиробники можуть 
скоротити площі посіву овочів на 20% через 
низьку ціну на продукцію, а також через проблеми 
зі зберіганням. Таку думку озвучив голова Союзу 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 
Іван Томич. Він нагадав, що овочі в основному в 
Україні вирощують дрібні товаровиробники.

Чоловік із рушницею 
«прогулювався» парком
З відкриттям сезону полювання працівники 
Любешівського РВ УМВС України у Волинській області 
спільно з представниками лісового господарства 
провели рейди-перевірки на дотримання мисливцями 
чинного законодавства. Під час рейду на території 
Державного національного парку поблизу одного з 
сіл району у 27-річного жителя смт. Любешів вилучено 
мисливську рушницю, дозволу на носіння якої у нього 
не було. Молодик пояснив, що полювати не збирався: 
мовляв, ішов додому, адже через парк ближче.

На Волині продовжать розро-
бляти родовища торфу. Роз-

порядженням Кабміну від 31 жов-
тня 2012 року ДП «Волиньторф», 
яке в області розробляє надра вже 
20 років, надано дозвіл на розро-
блення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок 
загальною площею 205,1 га. Про 
це повідомив голова ОДА Борис 
Клімчук.

Губернатор зазначив, що відве-
дення нових площ під видобуток 
торфу було болючою проблемою 
підприємства упродовж багатьох 
років. У 2011 році забезпеченість 
виробничої програми торфом 
складало 70%, у 2012-му — 63%. 
Без додаткового виділення надр 
підприємство припинило б діяль-
ність через три роки.

«Виробнича програма ДП «Во-
линьторф» потребувала значного 
розширення, оскільки продукція 
підприємства з огляду на впрова-
дження енергозберігаючих техно-
логій користується все більшою 
популярністю. Відтепер «Волинь-
торф» освоюватиме нові родовища 
на території Городоцького та Ма-
невицького лісових господарств», 
— сказав Клімчук.

«Підприємство продає торф 
у 13 областей. Після реалізації ін-
вестиційного проекту на 17 міль-
йонів гривень кількість робочих 
місць зросте до 600, а це — офіцій-
на зарплата людям та податки до 
бюджету. Розшириться сфера збу-
ту, продаватимемо твердий бри-
кет», — підкреслив Борис Клімчук.

Ольга ЮЗЕПЧУК

Держава доплачуватиме селянам за 
реалізацію ВРХ на м’ясопереробку

Шкільна колекція цілющих трав

«Волиньторф» розроблятиме нові 
родовища і випускатиме твердий брикет
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Хліб на Волині не дорожчатиме

Лучанин перетворив свою квартиру на бордель

Нещодавно Луцький міськрайон-
ний суд виніс вирок для підпри-

ємливого чолов’яги, який у пошуках 
легких грошей організував у своїй 
однокімнатній квартирі невеличкий 
бордель. 

50-річний Олексій Х. проживав 
сам в однокімнатній квартирі не-
подалік луцького РАЦСу. Дружина 
його покинула давненько, доньку за-
брала із собою, відтак чоловікові ні-
чого не залишалося, як жити в своє 
задоволення. А для цього потрібні 
були гроші. Заробітної плати про-
стого робочого Олексію бракувало. 
До всього ж в кінці минулого року 
він зламав ногу. Усі заощадження, 
відкладені на «чорний день», дове-
лося витратити на лікування. Таким 
чином у відчайдухи виникла ідея 
здавати свою квартиру. Для початку 
студентам.

Через те, що помешкання було 

однокімнатним, чолов’яга надумав 
розділити його на дві частини. По-
сприяло й те, що квартира розташо-
вувалась на першому поверсі. Так, 
замість балкона з’явилося два окре-
мих входи до кімнат. Поки у кварти-
рі жили студенти, Олексій ночував 
на кухні, яка слугувала і спальнею, і 
вітальнею. 

Під час допиту лучанин розпо-
вів, що дуже швидко йому набрид-
ло таке співіснування із молодими 
неохайними спудеями. Ідеальним 
варіантом Олексій вважав здавати 
кімнати погодинно: 50 гривень за 
дві години часу, причому виключно 
для інтимних зустрічей. Якщо ж до 
нього телефонували, аби орендува-
ти квартиру для інших потреб, він 
відмовлявся та відкрито заявляв, що 
здає житло лише для сексу.

Аби створити відповідну ат-
мосферу, стіни у кімнатах Олексій 

декорував власноруч написаними 
рекомендаціями для тих, хто відпо-
чиватиме там. Ось кілька з них: «Гра 
в карти – кращий спосіб роздягну-
ти дівчину», «Уважаемые девушки, 
попробуйте показать своему муж-
чине, что ваша оголенная фигура и 
сексуальность ничуть не хуже, чем 
у плакатных красоток». Зважаючи 
на те, що месиджі містили значну 
кількість вульгарних висловлювань, 
«Відомості» не можуть передати їх 
повністю. Крім того, в кімнатах по-
всюдно були розвішені плакати з по-
рножурналів, на столі, окрім «гран-
чаків», які слугували бокалами для 
вина, лежав стос еротичної літерату-
ри та DVD-диски із порнографією.

Бажаючих гарно провести час, 
судячи із матеріалів кримінальної 
справи, в Олексія було чимало. Бу-
вало й таке, що до нього приїздили 
місцеві повії для розваг зі своїми 

клієнтами. Під час спілкування з ді-
вчатами легкої поведінки у власника 
квартири визріла ідея при можли-
вості підшукувати їм чоловіків. До-
мовленість була така: Олексій зво-
див повій з клієнтами, вони йому 
сплачували за оренду кімнат, але 
грошей за надані інтимні послуги 
«нічні метелики» зі своїм звідни-
ком не ділили. Принаймні таких 
фактів слідство не встановило, що 
пом’якшило міру покарання.

Таке солодке життя у псевдо су-
тенера тривало кілька місяців. Своєї 
діяльності Олексій не приховував, 
відкрито подавав оголошення у га-
зети, просив рекомендувати його 
знайомим. Він навіть почав обла-
штовувати кімнати для розваг у під-
валі, куди зробив замаскований вхід 
зі своєї квартири. 

Та одного разу до нього звер-
нувся молодик на ім’я Роман, який 

попросив йому підшукати молоду, 
симпатичну дівчину. Йдучи на по-
бачення в сліпу, він і гадки не мав, 
що його нова знайома виявиться аж 
надто молодою – Насті було всього 
17. Дізнавшись про це, Роман від-
мовився вступати з нею в інтимний 
зв’язок, а про факт звідництва із юн-
ками повідомив правоохоронців. 

Зв’язавшись з Олексієм, два мі-
ліціонери «замовили» собі дівчат. 
У кишені мали гроші, які під уль-
трафіолетовими променями рясні-
ли написами «Повія» та «Сутенер». 
Піймали звідника, як то кажуть, на 
гарячому. На суді він визнав свою 
провину, але зауважив, що хотів 
зробити як краще для тих, хто шукав 
любовне гніздечко. Суддя, взявши 
до уваги, що у звідника є на утри-
манні неповнолітня донька, засудив 
Олексія до трьох років умовно.

Ірина КОСТЮК

Передумов для того, аби дорож-
чав основний продукт — хліб 

— на Волині нема. «Ціна на хліб 
— стабільна і підстав для її підви-
щення немає», — наголосив голова 
облдержадміністрації Борис Клім-
чук на оперативній нараді.

Він зазначив, що наразі на-
дійшла лише одна заява з Ковель-
ського хлібокомбінату про наміри 
збільшити ціну на хлібобулочні 
вироби. Однак, як наголосив го-
лова ОДА, посилаючись на аналіз 
обласного територіального відді-
лення Антимонопольного коміте-
ту України, вартість складових, які 
б могли коригувати ціну хліба, як 
то борошна, паливно-мастильних 
матеріалів чи електроенергії, за-
лишається стабільною. Тож намір 

підвищити ціну можна пов’язати 
виключно з бажанням збільшити 
рентабельність виробництва. 

«А на це ми відповімо відмо-
вою раз, і два, і три», — запевнив 
Борис Клімчук.

Ольга ЮЗЕПЧУК

Учні Полапівської школи, що на 
Любомльщині, окрім знань, у стінах 
навчального закладу отримують ще 
й здорове харчування. Смачні обі-
ди доповнюють перепелині яйця 
та фіточаї, збагачені киснем. Така 
ідея виникла у директора школи 
Олександра Мушкета влітку цього 
року і уже з вересня школярі обі-
дають за таким незвичним меню. А 
головне – і перепелині яйця, і дух-
мяний чай, як то кажуть, власного 
виробництва: на території школи 
облаштували невеличку перепели-
ну ферму, а у столовій є спеціальна 
кімната цілющих трав. Чи смакують 
такі обіди полапівським школярам, 
дізнавались «Відомості».

Йдучи на канікули, учні та вчи-
телі отримали від директора за-
вдання – виготовити гербарій з тих 
рослин, які ростуть на території 
села. Поки всі сумлінно виконува-
ли вказівку пана Мушкета, він за-
ймався облаштуванням кисневого 
балона, аби готувати не просто чай, 
а пінку, збагачену киснем. Досвід, як 
правильно готувати фітонапої, По-
лапівська школа перейняла у санато-
рію «Лісова пісня». Олександр Муш-
кет наголосив: хоча зібрано доволі 
багато трав, діткам зазвичай дають 
заспокійливі та вітамінні чаї, але, за 
словами директора, справа не так у 
чаї, як у тому, аби доставити кисень 
в організм дитини. 

З перепілками історія ще цікаві-
ша. Як з’ясувалося, ідея завести пти-
цю виникла випадково.

— Знайшов в інтернеті цікаву 
статтю, у якій розповідалося, що в 
Японії прийнятий закон, за яким 
у школах зобов’язані дітям давати 
по два перепелиних яйця щодня, 
— розповідає пан Мушкет. — Вони 
зміцнюють імунітет, позитивно 
впливають на здоров’я. Я подумав, 

а чому б нам таке не зробити. В ра-
йонному відділі освіти мою ініціати-
ву схвалили. Поїхав у Ковель, купив 
60 перепілок. Постало питання, у 
якому вигляді давати яйця дітям. 
Ми вирішили, що краще їх варити, 
але при варінні вони втрачають цілу 
купу корисних ферментів. І в прин-
ципі дітки менших класів не зовсім 
можуть дати раду маленькому си-
рому яйцю. Але вже зараз ми щодня 
запитуємо у діток, яке яйце вони хо-
чуть сире чи варене, і кухарі їм готу-
ють на замовлення. 

До слова, це вже не вперше Олек-
сандр Андрійович проявляє свою 
господарську жилку. До того, як очо-
лити школу, пан Мушкет працював 
головою колгоспу, а коли 17 років 
тому став директором, одразу завів 
підсобне господарство, у якому на-
раховувалося більше 80 голів свиней. 

— Школярі їли м’яса вдосталь 
і нам навіть дали дозвіл продавати 
поросят на базарі. На наших свинок 
був попит, селяни знали, що вони 
у нас здорові, з усіма щепленнями. 
Однак у 2000 році я важко захворів, 
довелося зробити перерву у господа-
рюванні. Зараз знову хочеться зро-
бити щось таке, чим би наша школа 
могла гордитися, - ділиться думками 
затійливий директор.

Учні середніх класів приймають 
безпосередню участь у догляді за пе-
репілками. У школі функціонує зо-
огурток, відвідувачі якого почергово 
доглядають за шкільними тваринка-
ми. Звірина, яка дає менше запаху, 
поселилася на другому поверсі шко-
ли. А от перепілки, морські свинки, 
хом’ячки та черепаха мешкають у 
підсобному приміщенні закладу.

Перепілки «живуть» у двох кліт-
ках, їм створили необхідні умови – 
там завжди тепло та є що пити. 

«Відомості» дізналися ще один 
цікавий факт: одна перепілка протя-

гом 14 місяців повинна нести щодня 
по одному яйцю. Олександр Мушкет 
каже, що так воно приблизно і вихо-
дить. Потім птаха перестає нестися, 
організм виснажується, їх перево-
дять на інші корми та відгодовують 
на забій. Але до цього моменту ще 
цілий рік в запасі, відтак діток часту-
ватимуть до кінця навчального року.

Такими нововведеннями задово-
лені не лише діти, а й їхні батьки та 
педагогічний колектив. 

В школі навчається 143 дитини, 
а делікатесними яйцями виявили 
бажання харчуватися 93 учні, серед 
яких передусім усі дітки початкових 
класів, а також ті, хто має статус ма-
лозабезпечених. 

— Держава виділяє на одну ди-
тину молодшого шкільного віку 
п’ять гривень на харчування, а сиро-
там – вісім. Ми не завжди набираємо 
продуктів на ці суми, бо є норми, які 
передбачають, приміром, сто грамів 
каші, а не триста. То чого б, щоб до-
брати до потрібної суми, не вклю-
чити в раціон школярів перепелині 
яйця, — каже директор.

Не проти пан Мушкет, аби таку 
практику перейняли й інші школи 
району, але, каже, що поки в район-
ному відділі освіти не дають добро 
на таку ініціативу,  мовляв, незрозу-
міло, яким чином оформити догово-
ри між школами. 

Однак Олександр Мушкет пере-
конаний, що чиновники таки зна-
йдуть шпаринку, як вирішити цю 
проблему, відтак у недалекому май-
бутньому має намір створити під-
собне господарство, довести число 
перепілок хоча б до трьох сотень та 
забезпечувати делікатесом сусідні 
навчальні заклади.

Ірина КОСТЮК 

Школярів на Любомльщині частують 
перепелиними яйцями та фіточаєм

Директор Полапівської школи Олександр Мушкет тішиться своїми перепілками


